
Gaal galeria: ~rdelyutan Erzsebeten,is siker

adasban szerepelt, Babiczky Ldszl6 rende
zeseben. Ekkor hatarozta el, hogy egy
szemelyes versszinhazat alakit. Az6ta
csaknem hatvanszor lepett fel Eur6pa szin
padain, 6riasi sikerrel. Akkor erezte elO
szor, hogy a versszinh.1znak mekkora hata
sa van, amikor 320 diak elott szerepelt, es
nezoi egymas utan tettek Ie a ftilhallgat6
kat es k6lasdobozokat. A mostani eloada
san Szekely Janos mely boIcsesseget es ter
meszeterzest rejto 677 sorM mondta el. A
kozonseg soraib61 tObben gratulaltak az
eloadas utan a szinmuvesznonek.

A roman nagykovet asszony, Ireny
Comaroschi is megjelent a galeriaban a
Magyar Kultura Napjanak rendezvenyen.
Mint lapunknak elmondta, ot h6napja van
Magyarorszagon, es sziven viseli a roman
es a magyar kulturat. Nagy orommel tett
eleget a meghivasnak, hogy Pesterzsebetre
IMogasson, es megfogta at az eloadas han
gulata. Remenyet fejezte ki, hogy a muve
szetet szereto kozonseg ellMogat majd a
Roman Kultura Hazaban zajl6 rendezve
nyekre is, hiszen kapuja a magyarok elott
is nyitva all. Udvari Cabor

Egy veletlen folytan kertilt sor Pester
zsebeten Balint Marta eload6estjere, a
Magyar Kultura Napja alkalmab61, a

Gaal Imre Galeriaban. D. Uduary Ildik6, a
Pesterzsebeti Muzeum es a Gaal Imre Gale
ria igazgat6ja elmondta, hogy Balint Marta
eload6muveszt eloszor a Feszek Klubban

latta fellepni. Annyira megragadta az elo
ad6 stHusa, hogy elhatarozta, meghivja
Pesterzsebetre. A Magyar Kultura Napjara
egy6ras musort allitottak ossze Szekely Ja
nos erdelyi kolto, pr6za- es dramair6, essze
ista Semmi - soha cimu versgytijtemenye
bOl. Szekely Janos ebbe a kotetbe mentette
M koIteszetenek azon darabjait, amelyeket
mindvegig vallalhat6nak tartott. Am a
konyv megjeleneset mar nem elhette meg.

Balint Marta a kolto gondolatait es erzel
meit tolmacsolta a kozonseg fesztilt figyel
me kozepette. Mint megtudtuk, a muvesz
no a marosvasarhelyi szinhazban tObb
mint otven fOszerepet jatszott. Majd Buda
pestre szegodott, a Nemzeti Szinh.1zba,
ahol nem kapott igazi nagy szerepeket. Ke
sobb egy becsi meghivas inditotta el uj mu
veszi palyajan. Az Ojkori fohasz elmu elo-
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A kozonseg nagyra ertekelte Balint Marta el6ad6-muveszi teljesftmenyet

Szenvedellyel ... Balint Marta nagy meggy6z6er6vel adta el6 a Szekely Janos-versekb61 osszeallitott musort


